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  مدخل
  

ة إ جانب قوات األسد ع استحياء، وكان مياًال إ إخفاء  2012دخل حزب اللھ  بداية عام  رب السور ا
مشاركتھ الميدانية  اقتحام المدن والبلدات ع ظهر دبابات األسد، بل وتأخر  إعالن موقف سياس وا 

، إ أن تدّرج  موقفھ ليعلن اصطفافھ الس راك الشع امل إ جانب األسد، والحقًا مشاركتمن ا ھ ياس ال
دة للنظام  المنطقة العربية.    العسكرة  دعمھ، وتوّ عمليًا مسؤولية برامج الدعاية المؤ

زب لم  روت؛ فإن ا جنوبية  ب راتي  حزب اللھ ُيتخذ  طهران ال  الضاحية ا وبالنظر إ أن القرار االس
ا من  يكن يملك خياراً  داف ال يمكن رصد ة، وجميع األ آخر سوى االنخراط  المعركة الميدانية  سور

سبة لها  داف إيرانية، بل إن حسابات إيران ودور حزب اللھ بال ة  بالضرورة أ وراء قرار الدخول إ سور
ر اإليراكذراع متقدمة لها  منطقة المشرق العربي  ما أملت ع طهران اتخاذ قرار تجن ا غ نية يد كافة قوا

هدف منع سقوط النظام وقيام نظام معاد لها، ولم يكن ع حزب  ة  سور رب  للمشاركة بصورة مباشرة  ا
  اللھ سوى التنفيذ. 

ذا  ل  ّ ش ة، ألسباب عديدة. وس اب حزب اللھ من سور رة تزايدت المؤشرات ع قرب ا  اآلونة األخ
بًا خطوة القرار إن حصل خطوة  زب، كما كانت المشاركة قبل خمس سنوات تقر مؤثرة ع مستقبل ا

تھ الشعبية وع  زب نفسھ وع حاض رة ع ا اسات كب ع اب ا ون لهذا اال مفصلية  تارخھ، وسي
ل عام.  ش ون لھ دالالتھ اإلقليمية    الوضع  لبنان، كما سي

  

  التدرج الحذر
ا، لم يتأخر حزب اللھ  ي  تلبية نداء نظام األسد لمساعدتھ ع مواجهة االنتفاضة الشعبية و  مهد اللبنا

ذه المساعدة، بحسب المؤشرات  ذا الصدد، إال أن عدم رغبتھ باإلعالن عن  ي صارم   مدعومًا بقرار إيرا
ا  تھ وعالقاتھ ال حصد ر من شعب ا قبل قليل، حفاظًا ع جزء كب ا مع من حروبھ ال خاضهال ذكرنا

ة ع العلن، كما جعلتھ يتدّرج  روايتھ  رب السور ن  انخراطھ با "إسرائيل" جعلتھ يتدرج ع مدى عام
ذه الرواية لتناسب تدرجھ  إعالن مشاركتھ. ًا مختلفة من  ها، فقّدم    لدوافع المشاركة وأسبا

ز  ، فبدأ ا ل تدر ش زب  ب  الشهور األو مشاركتھ جنود النظام  حمالت القمع تطّورت مشاركة ا
ة رغم تواتر األدلة ع ذلك. كما  سرة تامة، وظل ينفي وجود أي من عناصره  سور ن  ر قناص رن ع للمتظا
، وحقق  ذلك نجاحًا أع من نجاح  راك الشع ضة ل ج للروايات المنا رو شارك جهازه اإلعالمي بقوة  ال

ئة تتمتع باالختالف السياس حد التناقض ج ر قدرة ع التعاطي مع ب هاز النظام نفسھ، حيث أن إعالمييھ أك
ئة األحادية الشمولية المطلقة.    من إعالم النظام الذين لم ُيجربوا إال الب

ذه المشاركة توّسعت  عام  عد ذلك  معارك ميدانية بأعداد رمزة، لكن  زب  عندما شن  2013وشارك ا
دود اللبنانية، وتحّولت المشاركة  اذي ل ف حمص امل سقة ع مدن وبلدات القلمون ور جمات م النظام 
تولون  ة، نظرًا ألن عناصره س الرمزة إ مشاركة فعلية، وأصبح اإلعالن عن قتالھ  المعارك ضرورة م
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ج دع جأ إ ترو عض تلك المعارك، ف ها المهمة األساسية   سك ذه المناطق  ناك قرى   اية تقول بأن 
س مقامات  ديث عن تدن ا ل عد ريون، ثم انتقل  هم التكف سم طر من قبل من  لبنانيون شيعة يتعّرضون ل
ة، داعيًا عناصره للدفاع عن "العتبات المقدسة"، و  ن  أنحاء متفرقة من سور ت المدفون وقبور آل الب

ذه الرواية من دعاية شملت جميع ال ية المدارة من قبل إيران، قبل أن تختفي  شيات الشيعية األجن مل
طاب السياس  عام  ن 2014ا اضنة الشعبية لغايات حشد المقاتل ها بقيت حاضرة  صفوف ا ، رغم أ

هم.  شرة بي سائر ال رير ا   وت

عتقد أ ُ ، كما  ل تدر ش ة  زب  سور  نھ تأرج صعودًا ونزوًال، حيث كان  أوجھ تصاعد عدد مقات ا
. أما اليوم فيعتقد أن 2015و 2014عامي  ، عندما كان النظام السوري  أضعف حاالتھ قبل التدخل الروس

ن  زب لديھ ما ب ة 4000-2000ا   . 1مقاتل داخل سور

زب، لعّدة أسباب، شرة المتوالي ولم يكن خيار االستمرار  المشاركة الصامتة متاحًا ل سائر ال مها ا ة أ
ة سوف  ر أصًال، وبالتا فإّن مشاركتھ  سور اضنة الشعبية لھ  بلد صغ زب بالتوازي مع محدودية ا ل
عتقد  ُ ي تجاه نظام األسد. كما  ر  الوسط السياس اللبنا تتحول لقضية رأي عام، خاصة  ظل انقسام كب

ها ع حسم المعركة خالل أسابيع أو أشهر، أن إيران دفعت باتجاه التمو  عد اتضاح عدم قدر  ، ضع العل
ذه الرواية.  زب لتقديم رواية كاملة للمشاركة ودوافعها، بدًال من السماح لآلخرن بصناعة    وبالتا دفعت ا

ر  منتصف عام  عد معركة القص زب لمشاركتھ العلنية  المعركة،  ل إعالن ا ّ حّديًا مباشرًا ، ت2013وش
زب، وإشهارًا لمرحلة  راتي ل ل خاص، وإعالنًا لتموضع جديد سياس واس ش ليج  زب لدول ا من ا

سھ  عام  شبھ ما سبقها منذ تأس زب ال    . 1982جديدة  حياة ا
  

  دوافع المشاركة
زب يمكن أن  ة جزءًا من الدوافع اإليرانية لهذه المشاركة. لكن ا ل دوافع مشاركة حزب اللھ  سور ّ ش ُ

تھ الشعبية.  ن حاض رير مشاركتھ داخل صفھ الداخ وب ذه الدوافع المرتبطة بھ لت عض    ستفيد من 

ررات: ذه الم   ومن أبرز 

ومة  دمشق قادرة بالضرورة  أوًال: ع تحديد عدد من العناصر  معادلة موازن القوى  الداخل أن أية ح
ي شأ وترعرع بدعم سوري يضا الدعم اإليرا زب الذي  ل مباشر ع ا ش ي، ما ينعكس    .اللبنا

ام النظام تجاه حزب اللھ  لبنان،  ثانيًا: ية الستمرار ال س عّد ضمانة  ة الطائفية للنظام السوري  أن الهو
ت عالقاتھ الدولية. مهما    تحس

زب، حيث تقوم إيران باستخدام  ثالثًا: سبة ل س بال ط اإلمداد الرئ هيار نظام األسد خسارة  يمثل ا
ها حرة  التحّرك ال تملكها  لبنان رغم كل  زب، وتملك ف د ل شغيل وتزو ة كمحطة  األرا السور

ناك.  زب  انيات ا   إم
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عًا: وامشھ، يقوم أن المشروع  را ر خارج بوتقتھ أو المناورة ع  ستطيع حزب اللھ التفك ي، الذي ال  اإليرا
فاظ  ع ضرورة ا و ما  ن طهران والبحر المتوسط، و ري ب "، أو التواصل ال س "الهالل الشي ع ما 

عض التنازالت منھ مما اع  سهل ان ان  ع نظام األسد، ال سيما أنھ  أضعف أحوالھ   زمن لم يكن باإلم
  قوتھ.

سبة خامساً  ها لمعركة حمايتھ، معركَة وجود بال ّن امل لنظام األسد، وت : يجعل دعم إيران المباشر وال
زب  ناك، فإّن ذلك سيع بالضرورة نجاحًا  دافها  ي، و حالة نجاح طهران  تحقيق أ للمشروع اإليرا

عمل بأمر "و الفقيھ امل من طهران، وفقًا اللھ، والذي  مّول بال زب نفس" و ن العام ل   !.ھلتصرحات األم
  

  حساب المكاسب والخسائر

اسب   الم
ذه  سبة  ة ع منع سقوط النظام، وإن لم يكن من الممكن معرفة  ًا  سور زب عسكر ساعد وجود ا

ال  مساعدة النظام ع توسيع سيطرتھ  مة، لكنھ فشل بطبيعة ا ل ع األرض، فعندما بدأ تدخالمسا
هاية عام  ل موسع   ش زب  سيطر ع أقل من ثلث مساحة األرض 2012ا ُ ، ولكنھ أصبح 2كان النظام 

هاية عام  سيطر   ها   2016ُ سيطر عل ُ   .20123ع مساحة أقل من تلك ال كان 

ل شبھ كامل  2017ومع منتصف عام  ش د لألسد  دود سيطر التحالف المؤ ع رف دمشق الغربي ح ا
قھ باعتباره نجاحًا مباشرًا لھ، رغم أنھ لم  سو زب  و ما يمكن ل زب. و اللبنانية، بما أّمن خطوط إمداد ا

ناك منفردًا.    يكن ُيقاتل 

ن ا لية (ع خالف المقاتل رتھ باألرض وإتقانھ للغة امل ة، وخ رب السور زب  ا جانب أل كما وّفرت مشاركة ا
ر قواعد  زب، حيث تمّكن من توف ر محسوبة ل اسب سياسية غ ن من العراق) م هم القادم اآلخرن، بمن ف
ية  شيات األجن دمات القتالية إ إدارة عمليات الميل ثابتة  مناطق سيطرة النظام، وتحّول من مهّمة تقديم ا

ش النظام نفسھ.    وح اإلشراف ع عمل ج

ر  ر من المعارك وأّمنت ا زب  عدد كب زب. حيث شارك مقاتلو ا ر مسبوقة لتدرب مقات ا ب فرصة غ
ة  جغرافية والعسكرة، كما شاركوا  إدارة العمليات األمنية والمعلوماتية واإلعالمية  سور مختلفة الطبيعة ا

ية األخوخارجها،  شيات األجن شارة للميل ش السوري نفسھ،وقاموا بتقديم التدرب واالس ج  رى وح ل
، و  رة عسكرة ع مستوى دو وشاركوا  معارك جنبًا إ جنب مع القوات اإليرانية والروسية بما منحهم خ
زب أن  ة، ولم يكن ل رب السور ية المشاركة  ا شيات األجن رات لم تتوفر ح لبقية الميل جميعًا خ

ال  لب ها بطبيعة ا   . 4نانيتحّصل عل

رة بفعل الشغور الرئاس  يمنتھ ع أجهزة الدولة اللبنانية خالل السنوات األخ زب لبنانيًا من  وعّمق ا
صوص، حيث  ّ  الشمال ع وجھ ا ّون الس هداف الم ة الس رب  سور ، مستغًال ا والركود السياس

هة النصرة وتنظيم داعش  جرود عرسال والقلم زب تواجد ج ون، وقيامهما باختطاف جنود استخدم ا
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و ما ن فيھ إ حد ما،  د لموقفھ السياس تجاه نظام األسد، و ن، من أجل بناء رأي عاٍم مؤّ ن لبناني ومدني
  وخاصة  األوساط الشيعية والمسيحية. 

سائر اليف وا   الت
ال ذه الت زب وداعميھ. وبعض  ظة ع ا لفة با اسب كانت بت ذه الم ذه  ر المدىلكن  ي وقص ، يف آ

زب ودوره  لبنان والمنطقة.  ها سيحمل آثارًا مستقبلية ع ا   لكن أغل

عض التقديرات الدولية إ أن  ر  ش زب، و رتبة ع ا اليف الم ر الت شرة أك سائر ال لت ا ّ ميدانيًا، ش
زب خالل الـ ن  6عدد قت ا راوح ب رة ي م  قتيل، 2500و 2000سنوات األخ جر الذين بلغ عدد عدا عن ا

سائر  7000حوا  ون ا زب التحقق منھ، فيما قد ت جرح، و أرقام ُتمثل ما تمكن المراقبون من خارج ا
ر من ذلك قيقية أك هم 5ا ن م ن، خاصة المطلوب ن واألمني زب عشرات القادة العسكر ن قت ا . ومن ب

، وع رأسهم مص ربول الدو ر لألن جزار وحسن ع جفال، وسم طفى بدر الدين وجهاد مغنية وفادي ا
  القنطار.

ر، إ انخفاض شعبية  ل كب ش دود  اضنة الشعبية امل جم ا رة، مقارنة مع  شرة الكب سائر ال وأّدت ا
زب لالستعراضات  عكس ذلك  تخفيض ا اضنة، وا ذه ا ن صفوف  ة ب رب السور المشاركة  ا

  . 20156و 2014كرة ال كانت ترافق جنائز قتاله  عامي العس

مة من جهازه  زب، بما استد حملة  ، أثرًا عميقًا  صفوف أبناء ا ر من القت ذا العدد الكب وقد ترك 
ّجعهم ع  ُ ية ال  جمهور، واستخدام مفرط للرسائل الدي ة  صفوف ا اإلعالمي لبّث الروح المعنو

ية .  الت ضات مادية وخدماتية لذوي القت عو   ، بالتوازي مع 

تھ  الدول العربية، و الشعبية ال وصلت إ أوجها  عام  ر من شعب زب الكث راتيجيًا، خسر ا واس
زب خالل كل السنوات 2006 ركات اإلسالمية  المنطقة. ولم يتمكن ا ، بدعم من عّدة دول عربية، ومن كل ا

عض  السابقة ساعده ع استعادة  ل محدود، بما قد  ش من إنجاز أي عمل عسكري ضد إسرائيل، ولو 
  الشعبية. 

ابية من قبل جامعة الدول العربية، وقبلها من قبل مجلس  زب ُصّنف كمنظمة إر يضاف إ ما سبق، فإّن ا
يفات عمومًا، إال  ذه التص ھ. ورغم رمزة  ها تجا زانة األمركية من عقوبا ، وشّددت وزارة ا لي التعاون ا

س صوص ل ل عائقًا أمام الدول الداعمة ع وجھ ا ّ ش ها  ّ ر الرعاية لھ. أ زب أو توف ق ا   و
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  هل ينسحب الحزب أو ُيسحب من سورية؟
  

ة حزب  ة، وبعضها يتعلق بمص ي من سور اب حزب اللھ اللبنا اصات عديدة ال رة إر ظهرت  اآلونة األخ
الية بق ، ال سيما موقف اإلدارة األمركية ا نالد ترامب يادة دو اللھ نفسھ، وبعضها اآلخر يتعلق بالمناخ الدو

   وح مصا روسيا.

سبة  رية"، زب اللھبال ابية التكف جماعات اإلر ية مع من يصفهم "با ، فقد بدأ يرسل إشارات نحو لغة تصا
زب  خطابھ يوم  ن العام ل إ مخاطبة مقات فتح الشام (النصرة) بلغة  11/5/2017وح وصل األمر باألم

ية، ووجھ لهم ق زون، تصا ل، ... ونحن جا ذا المش ولھ: "يا شباب ال أفق لمعركتم... فلذلك دعونا نحل 
زون أن نضمن  ا، نحن جا لم مع النظام  سور عد لتت زة  ست جا ومة اللبنانية ل نحن حزب اللھ، ألن ا

ها المس ب إل مكن التفاوض ع األماكن ال يذ ات ال تحصل، و سو ة، مثل كل ال هم  ون سو بأس
ذا الملف.." ات، فلنقفل  سو هم كما جرى  أماكن أخرى من    .7الفردية وعائال

ل شبھ كامل مسؤولية تقديم الرسائل السياسية واإلعالمية  ش زب، والذي يتوّ  ن العام ل كما بدأ األم
هاء المهام األمنية والعسكرة ال ديث عن ان زب، با رة عن وجهة نظر ا ّ زب من أجلها إ المع ب ا  ذ

ة.     سور

دود الشرقية...  2/5/2017ففي خطابھ يوم  دود اللبنانية خصوصًا ا قال نصر اللھ: "أستطيع أن أقول إن ا
ناك بلدات وال قواعد وجبال وال تالل  عد  هديد العسكري بمع لم  هديد العسكري، ..، ال خرجت من دائرة ال

جماعات ًا أي بلدة أو منطقة حدودية ع امتداد  وال مواقع  يد ا هدد عسكر ها ل ة يمكن أن تنطلق م المس
هديد األم أستطيع أن أقول  دود باحتالل قرة أو باحتالل بلدة أو بالدخول إ المدينة أو ما شاكل. ح ال ا

رة جدًا"   . 8إنھ تراجع بدرجة عالية جدًا وكب

زب ن العام يوم  لكن اإلشارة األو من قبل ا ة جاءت  خطاب األم ابھ من سور ، 11/5/2017لبدء ا
ناك أي داٍع  عد  ة اللبنانية "ألنھ لم  دود السور زب العسكرة ع ا والذي أعلن فيھ عن تفكيك مواقع ا

ناك"!   .9لتواجدنا 

س  ة مطلقة للرئ ل أولو ّ ش ي وحزب اللھ  جيم النفوذ اإليرا ، ظهر جليًا أن مقارعة وت وع المستوى الدو
زب  ة ع وجھ التحديد، وشدد العقوبات ع قادة ا روج من سور ها ع ا شيا ترامب، وقد حض إيران ومل

الية و  ة، وموارده المالية، ومن المتوقع أن تتحدد جميع مواقفھ ا ذه األولو ة ع ضوء  المستقبلية  سور
ة  س لھ بالتأكيد، وصفعة قو رامب س سبة ل ل إنجازًا سهًال بال ش زب س اب ا ومن المرج أن ا

سبة إليران.      بال

ذا  ، و ها  سا ي  س لتقليص النفوذ اإليرا و  ن ع التدخل الروس أن موس عد قرابة عام عتقد  ُ كما 
روج ما ح ها ع عقد صفقة ل ر القصف الروس فصائل المعارضة ف دث  أحياء حلب الشرقية ال أج
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ات للشرطية  ة لم تتمكن من دخولها، وبدًال من ذلك، جابت دور شيات اإليرانية وكذا السور ها، إال أن المل م
ذه األحياء  محاولة لقطف ثمرة التدخل.   الروسية 

ذ يك الرسمية الروسية عن و أحدث مؤشر ع  شرت وكالة سبوت س الوفد الروس ه السياسة،  رئ
ييف عد توقيع اتفاقية وقف التصعيد أنھ " حال تم النجاح   لمفاوضات أستانا، ألكسندر الفرن قولھ 

اب الفصائل  هدئة مستقرة  مناطق تخفيف التوتر بما  ذلك  الغوطة يمكن التحدث حول ا تحقيق 
غري ترامب ع االنخراط   ُ مكن أن  ، و ي بالدرجة األو ن تمامًا أنھ أمر علم بوت و مطلب  عة إليران". و التا

ااالتفاق بدًال من معارضتھ وفرض مناطق آمنة وفق خطة أخرى  تاغون بإعداد ارجية األمركية والب   .تقوم ا
  

  انعكاسات االنسحاب المحتمل
ي.من المتوقع أن يؤدي  ة إ آثار مزدوجة ع وضعھ  الداخل اللبنا   انكفاء حزب اللھ عن دوره  سور

ن ع حد سواء،  تھ أمام شركائھ وخصومھ اللبناني اب المتوقع ضربة رمزة لهي ذا اال ون  فمن ناحية، سي
 ومھ، ع اعتبار أنوسيفتح الباب ربما أمام مساءلتھ ولو سياسيًا سواء من قبل الرأي العام أو من قبل خص

زب  داف ا ي دون تحقق أ ة، خاصة وأنھ سيأ ية التدخل  سور عب ر مباشر  رافًا غ ع اع ابھ  ا
  المعلنة!.

ع أنھ  ذه الصراعات، ما  ية وتفاقم  زب إ واجهة الصراعات البي اب سيؤدي إ عودة ا كما أن اال
هة جديدة سياسية وإع ذه المرة، قد ال تقل حّد سيضطر للدخول  ج ة الميدانية. المية  هة السور ج ة عن ا

ن حركة أمل، وال ُتنازعھ ع زعامة  نھ وب ة  تأجيج الصراع ب م عودتھ "مكسورًا" من سور سا كما س
ا محلي ة، ولكن كوادر ياد فيما يتعلق باألزمة السور افظة ع دور أقرب ل  اً الطائفة الشيعية، واختارت امل

زب وخسائره.  رًا با هم كث   ال يخفون شمات

يجة االنخراط  عض توازنھ الداخ الذي فقده ن ة  ابھ من سور ستعيد حزب اللھ با ومن ناحية أخرى س
ر جدًا من عناصره  زب، باإلضافة إ قتل عدد كب ة بطرقة لم تكن موضع إجماع داخل ا رب السور  ا

زب. وأسر عدد آخر، األمر الذ هم ع قيادة ا رب ي أغضب فئة من ذو كما أن انفصالھ الفع عن ا
تھ الغاضبة. ها جمع حاض عيد  هارة وُ تھ الم ها شعب ة قد يمكنھ من افتعال حرب مع إسرائيل يرمم    السور

ق خسائر سي لة سُت رة طو ة وبقائھ دون معركة مع إسرائيل لف زب من المعركة  سور سية الكن عودة ا
ة!. لكن  ا"  سور هم "عمالء سم شغالھ بحرب من  هداف إسرائيل با ّرر توقفھ عن اس زب، والذي ي رة با كب
ها ترتبط بملفات  ّ زب، وبالتا فإ ست قرارًا داخليًا ل ة، ل رب  سور رب مع إسرائيل، كما المشاركة  ا ا

ي، وال ّمها مسار االتفاق النووي اإليرا ة  ضوء دور الذي يمكن إليران أن أخرى أ تتحصل عليھ  سور
ن.  ها  الوقت الرا بؤ    التفاعالت الدولية واإلقليمية، و جميعًا معطيات ال يمكن الت

زب  اب ا قيقية أو المعلنة لذلك–وإقليميًا، سُيؤّشر ا ع انتصار للمحور  -مهما كانت األسباب ا
زب  سو  ي دون المعارض لوجود ا ذا الوجود، خاصة وأنھ يأ ة، وسُيظهر أن إيران لم تتمكن من حماية  ر
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روج ح مع  ذا ا امن  ة، وال ح ع نصفها، وربما ي أن يتمكن األسد من استعادة السيطرة ع كل سور
زب نفسھ!. ركية إ رف دمشق،  إشارة ال تخفى ح ع جمهور ا   .وصول القوات ال
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